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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 1 4  
	  

Ηµ. Ηµέρα Εορτή 

1 Τετάρτη Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ µνήµη τοῦ ἐν 

ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας  

(Eαγρυπνία την Τρίτη 31/12, στις 8:30µµD ) 

2 Πέµπτη Προεόρτια τῶν Φώτων, Σεραφεὶµ τοῦ Σαρὼφ ὁσίου, Σιλβέστρου πάπα ̔Ρώµης 

3 Παρασκευή Προεόρτια τῶν Φώτων, Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου µάρτυρος (Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν 

Θεοφανείων, σήµερα δὲν τελεῖται Θεία Λειτουργία) 

5 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Παραµονὴ τῶν ἁγίων Θεοφανείων, Θεοπέµπτου καὶ Θεωνᾶ µαρτύρων, 

Συγκλητικῆς ὁσίας  

6 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (6:30πµ) 

11 Σάββατο Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ Κοινοβιάρχου 

12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Τατιανῆς µάρτυρος 

16 Πέµπτη Ἡ προσκύνησις τῆς τιµίας ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου 

17 Παρασκευή Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεοµάρτυρος τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων 

18 Σάββατο Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 

19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (ιʹ λεπρῶν), Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου ἐπισκόπου Ἐφέσου τοῦ 

Εὐγενικοῦ, Εὐθυµίου τοῦ Μεγάλου (εκ µεταθέσεως) 

24 Παρασκευή Τῆς Θεοσηµείας, ἤτοι τῆς θαυµαστῆς διασώσεως τοῦ ἁγίου Νεοφύτου κατὰ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ ἐκ 

τῆς ἀνωτέρας Ἐγκλείστρας, Ξένης ὁσίας, Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίου 

25 Σάββατο Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 

26 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου), Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ 

27 Δευτέρα Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόµου, 

Δηµητριανοῦ ἐπισκόπου Ταµασοῦ 

30 Πέµπτη Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ 

Χρυσοστόµου, Ἱππολύτου πάπα Ῥώµης ἱεροµάρτυρος 

Σηµειώσεις: 

1. Ο Όρθρος θα αρχίζει καθηµερινές στις 6:00πµ και Κυριακές στις 7:00πµ.  
2. Ο Εσπερινός θα τελείται στις 5:00µµ. 
3. Μνηµόσυνα δεν τελούνται µόνο κατά τις ηµέρες των Χριστουγέννων (25/12), της Κατά Σάρκα Περιτοµής του Κυρίου ηµών 

Ιησού Χριστού (1/1) και των Αγίων Θεοφανείων (6/1). 



Τα Πτερόεντα δώρα 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 1907 

 
Ξένος τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός, κατῆλθε τὴν παραμονὴν ἀπὸ τὰ ὕψη, συστείλας τὰς πτέρυγας ὅπως τὰς κρύπτῃ, θεῖος 
ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπὸ τὰ ἄνω βασίλεια διὰ νὰ φιλεύσῃ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης. Ἦτον ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς 
πόλεως.  
 
Ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ἓν ἄστρον καὶ ἐπὶ τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωὴ καὶ δύναμις, καὶ ἀπὸ τὸ στόμα του ἐξήρχετο πνοὴ θείας 
γαλήνης. Τὰ τρία ταῦτα δῶρα ἤθελε νὰ μεταδώσῃ εἰς ὅλους ὅσοι προθύμως τὰ δέχονται. 
 
Εἰσῆλθεν ἐν πρώτοις εἰς ἓν ἀρχοντικὸν μέγαρον. Εἶδεν ἐκεῖ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν σεμνοτυφίαν, τὴν ἀνίαν καὶ τὸ ἀνωφελὲς τῆς 
ζωῆς ζωγραφισμένα εἰς τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἤκουσε τὰ δύο τεκνία νὰ ψελλίζωσι λέξεις εἰς 
ἄγνωστον γλῶσσαν. Ὁ Ἄγγελος ἐπῆρε τὰ τρία οὐράνια δῶρά του, καὶ ἔφυγε τρέχων ἐκεῖθεν. 
 
Ἐπῆγεν εἰς τὴν καλύβην πτωχοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνὴρ ἔλειπεν ὅλην τὴν ἑσπέραν εἰς τὴν ταβέρναν. Ἡ γυνὴ ἐπροσπάθει ν᾿ 
ἀποκοιμίσῃ μὲ ὀλίγον ξηρὸν ἄρτον τὰ πέντε τέκνα, βλασφημοῦσα ἅμα τὴν ὥραν ποὺ εἶχεν ὑπανδρευθῆ. Τὰ μεσάνυχτα 
ἐπέστρεψεν ὁ σύζυγός της· αὐτὴ τὸν ὕβρισε νευρικὴ μὲ φωνὴν ὀξεῖαν, ἐκεῖνος τὴν ἔδειρε μὲ τὴν ράβδον τὴν ὀζώδη, καὶ μετ᾿ 
ὀλίγον οἱ δύο ἐπλάγιασαν χωρὶς νὰ κάμουν τὴν προσευχήν των, καὶ ἤρχισαν νὰ ροχαλίζουν μὲ βαρεῖς τόνους. Ἔφυγεν 
ἐκεῖθεν ὁ Ἄγγελος. 
 
Ἀνέβη εἰς μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον. Ἦσαν ἐκεῖ πολλὰ δωμάτια μὲ τραπέζας, κ᾿ ἐπάνω των  ἔκυπτον ἄνθρωποι 
μετροῦντες ἀδιακόπως χρήματα, παίζοντες μὲ χαρτία. Ὠχροὶ καὶ δυστυχεῖς, ὅλη ἡ ψυχή των ἦτο συγκεντρωμένη εἰς τὴν 
ἀσχολίαν ταύτην. Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε τὸ πρόσωπον μὲ τὰς πτέρυγάς του διὰ νὰ μὴ βλέπῃ κ᾿ ἔφυγε δρομαῖος. 
 
Εἰς τὸν δρόμον συνήντησε πολλοὺς ἀνθρώπους, ἄλλους ἐξερχομένους ἀπὸ τὰ καπηλεῖα, οἰνοβαρεῖς, καὶ ἄλλους 
κατερχομένους ἀπὸ τὰ χαρτοπαίγνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθην. Τινὰς εἶδε ν᾿ ἀσχημονοῦν, καὶ τινὰς ἤκουσε νὰ 
βλασφημοῦν τὸν Ἁι-Βασίλην ὡς πταίστην. Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε μὲ τὰς πτέρυγας τὰ ὦτα, διὰ νὰ μὴν ἀκούῃ, καὶ 
ἀντιπαρῆλθεν. 
 
Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ πρωία τῆς πρωτοχρονιᾶς, καὶ ὁ Ἄγγελος διὰ νὰ παρηγορηθῇ, εἰσῆλθεν εἰς μίαν ἐκκλησίαν. 
Ἀμέσως πλησίον τῆς θύρας εἶδεν ἀνθρώπους νὰ μετροῦν νομίσματα, μόνον πὼς δὲν εἶχον παιγνιόχαρτα εἰς τὰς χεῖρας· καὶ 
εἰς τὸ βάθος, ἀντίκρυσεν ἕνα ἄνθρωπον χρυσοστόλιστον καὶ μιτροφοροῦντα ὡς Μῆδον σατράπην τῆς ἐποχῆς τοῦ Δαρείου, 
ποιοῦντα διαφόρους ἀκκισμοὺς καὶ ἐπιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἄλλοι μερικοὶ ἔψαλλον μὲ πεπλασμένας 
φωνάς: Τὸν Δεσπότην καὶ ἀρχιερέα! 
 
Ὁ Ἄγγελος δὲν εὗρε παρηγορίαν. Ἐπῆρε τὰ πτερόεντα δῶρά του ― τὸ ἄστρον τὸ προωρισμένον νὰ λάμπῃ εἰς τὰς 
συνειδήσεις, τὴν αὔραν, τὴν ἱκανὴν διὰ νὰ δροσίζῃ τὰς ψυχάς, καὶ τὴν ζωήν, τὴν πλασμένην διὰ νὰ πάλλῃ εἰς τὰς καρδίας, 
ἐτάνυσε τὰς πτέρυγας, καὶ ἐπανῆλθεν εἰς τὰς οὐρανίας ἁψῖδας. 
 
 

 

 
 


